سفارت کبـرای جمهوری اسـالمی
افغانستان
انقره  -ترکیه

د افغانستان د اسالمی جمهوریت لوی
سفارت
انقره  -ترکیه

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan
Ankara - Turkey
معلومات مخصوص دفتر قونسلی
فورم

شماره ثبت ........... :

تمدید

عادی

پاسپورت

محل نص فوتو

تاریخ ثبت ۱۳۹۴ / ...... / ...... :
نمبر اسکیتر تمدید AB ......................... :
نمبر رسید بانکی .......................... :
محصول  :به دالر امریکائی ..................
مدت تمدید ....................................... :
اسناد ضروری غرض تمدید پاسپورت عادی  :یک قطعه عکس رنگه ،فوتوکاپی مکمل پاسپورت ،کتابچۀ اقامت ترکی و اصل رسید بانکی.

توجه  :لطفا ً معلومات داخل جدول را به صورت مکمل ،برویت پاسپورت دست داشته ،خانه پری نموده ،از تحریر در قسمت معلومات مخصوص دفتر قونسلی خودداری نمائید.

شهرت

تاریخ و محل تولد

نام
تخلص
نام پدر

به هجری

۱۳......... / ............ / .............

به میالدی

............. / ........... / .........

والیت ،ولسوالی و قریه

.............. / .............. / ..................

مشـــــــخصات پاسپــــــــــورت

نوع پاسپورت

نمبر عمومی

نمبر خصوصی

تاریخ صدور به هجری

تاریخ صدور به میالدی

۱۳...... / ...... / .......

...... / ...... /............

نوت  :لطفا ً درس محل اقامت فعلی را به زبان ترکی تحریر دارید.

والیت

آدرس مکمل محل
سکونت فعلی

در خواست تمدید پاسپورت
اینجانب

ناحیه

محل صدور

 ،بدینوسبیله از بخبا امبور قونسبلی سبفارت

فرزنبد

کبرای افغانستان در انقره تقاضا مبی نمبای ، ،تبا پاسبپورت دسبت داشبته ا را  ،کبه از اصبالت ن
ی دالببر امریکببائی  ،قبببۀً بببه سببا مربو ببۀ

تضببمیم مببی نمببای ، ،در مقابببل مب ب ل

سرک  /کوچه

سفارت تادیه نموده ا  ،به مدت

نمبر پالک

ی سال تمدید نمایند.

نمبر آپارتمان

بنده صحت معلومات مندرج جدول فوق را تائید نموده  ،در صورت خۀف مسوول می باش.،

نمبر تیلفون منزل

با ا ترا
محل امضاء ویا شصت

نمبر مبایل
نوت  :پاسپورت بدون خانه پری قبلی فور تمدید ذریعه امل ن و یا شخصی که ن را
غرض تمدید ارائه می نماید و همچنان بدون ویز بانکی تحویلی پول  ،فوتوکاپی مکمل
پاسپورت و نص

وظیفه

فوتو به هیچوجه تمدید نمی گردد.

لطفا ً پاسپورت تمدید شده را بعد از تسلیمی چک نمائید.

تاریخ در خواست
 ۱۳۹4 / .......... / ..........مطابق …… / …… / 2015
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